ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR
Dékáni Hivatal
Tanulmányi Osztály
H-4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 94.
Tel/fax: 52/258-007, email: edit.fabian@med.unideb.hu

Tisztelt Hallgatónk!

Sikeres felvételijéhez gratulálunk!
Továbbá szeretnénk Önhöz néhány közérdekű információt eljuttatni:
1./ Neptun (tanulmányi nyilvántartás – http://neptun.unideb.hu)
A HAK külön e-mailben elküldte Önnek a Neptun-kódot, mellyel hálózati azonosítót kell készítenie
(https://portal.unideb.hu/hu oldalon). Egyetemi nyilvántartáshoz a Neptun-kód (minta): A1B2C3 Jelszó (minta):
xxxxxx (ez az Ön születési dátuma, pl. 1989.07.01 esetén 890701. Korábban kiadott kódok a BA/BSc után az
MA/MSc-n is érvényesek. A Neptun használatához előbb hálózati azonosítót kell készítenie(lásd alább), majd
azzal belépve a http://neptun.unideb.hu címen hiányzó adatait pótolnia kell a “Saját adatok / Személyes adatok /
Adatmódosítás menűpontban a beiratkozásig (adóazonosító jel, TAJ szám, címek,..). A Neptun gyűjtőszámlás
befizetés információi is elérhetők. (Play Áruházból Neptun applikáció letölthető okostelefonra.)
2./ Hálózati azonosító - https://portal.unideb.hu/hu/eduid/register)
Hálózati azonosító (eduID): Az egyetemi elektronikus rendszerek használatához mindenkinek szüksége van egy
hálózati azonosítóra (más néven eduID-re). Ez egy olyan felhasználónév, amelyet a felvételt követően mindenki
saját magának regisztrálhat. A regisztrációhoz Neptun-kód és születési dátum szükséges. A hálózati azonosító
szabadon megválasztható (az egyetlen feltétel, hogy ne ütközzön már meglévő azonosítóval). A kiválasztáskor
vegye figyelembe, hogy ez lesz az Ön - mindenki számára látható - azonosítója az egyetemi informatikai
rendszerekben! A felsőbbévesek a már meglévő hálózati azonosítójukkal és jelszavukkal tudják használni a
Neptun rendszert, ez ugyanaz, amit eddig is használtak! Elfelejtett jelszó esetén: a
http://www.unideb.hu/register/hu/eduid/lost-password oldalon kérhető egy rendszer által generált titkos kód, amit
a rendszer csak a regisztráció során megadott "értesítési email címre" kiküld. A kóddal bejelentkezve változtathatja
meg jelszavát. Amennyiben a megadott oldalon nem sikerül a jelszómódosítás a helpdesk@it.unideb.hu email
címen vagy a 52-512900/66333-as melléken segítenek.
3./ UniPass kártya (http://unipass.hu, https://www.unideb.hu/register/hu) - AUGUSZTUS 3-ig
A hálózati azonosító regisztrációja után minden hallgatónak egyetemi kártyát kell igényelnie (ha nincs), melynek
első megrendelése ingyenes. A kártyát az alábbi honlapra (Neptun-kód alapján generált) hálózati azonosítóval
belépve lehet megrendelni (http://unipass.hu). Itt fel kell tölteni egy szabványos igazolványképet jpeg
formátumban! Átvehető: gólyatábori beiratkozáskor, vagy pótlólag a HAK Irodában – a saját campuson.)
4./ Office365 felhő szolgáltatások - http://mailbox.unideb.hu/utmutato/)
A hálózati azonosító regisztrációja után kérhető Microsoft Office365 szolgáltatás, amely számos hasznos funkciót
kínál: Office Online, OneDrive felhő alapú tárhely, webkonferenciák, SharePoint webhelyek, levelezés egyetemi
email címmel. Mindezeken túl a hallgatók a Microsoft felhőből 5 saját eszközre ingyenesen letölthetik és
használhatják a teljes Office programcsomagot.
5./ Kollégium és szociális ösztöndíj – http://koli.unideb.hu) – igénylés: AUGUSZTUS 10- Igénylés: a
http://koli.unideb.hu oldalon, külön tájékoztató szerint (majd az e-mailen visszaigazolt pályázati űrlap
kinyomtatva, aláírva postázandó: DE HÖK Kollégiumi Felvételi és Szociális Bizottság, 4010 Debrecen, Pf.400.
címre, eljárási díja Neptun-on.)
6./ Gólyatábor: http://www.golyatabor.unideb.hu/ 2018. augusztus 27 – 31.
A regisztrációval kapcsolatos minden további információ: https://www.facebook.com/medikushk
Jelentkezési határidő: 2018. augusztus 17. (péntek)
7./ TAJ-kártya, egészségbiztosítás –(http://www.oep.hu, http://www.nav.hu)
Tájékoztatásul: beiratkozásig intézendő, ha nincs/elveszett - Tájékoztató a TAJ kártya igényléshez:
http://www.oep.hu/felso_menu/lakossagnak/eugyintezes_enyomtatvanyok
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Diákok egészségügyi szolgáltatásra való jogosultsága:
http://www.oep.hu/felso_menu/lakossagnak/ellatas_magyarorszagon/jogosultsag_az_ellatasra/az_egsszsegbiztos
itas_szolgaltatasaira_jogosultak/kizarolag_egeszsegugyi_ellatasra
8./Adóazonosító jel – http://nav.gov.hu)
Tájékoztatásul: beiratkozásig intézendő, ha nincs/elveszett - Tájékoztatás adóazonosító jel igénylésével
kapcsolatban:
http://www.jogszabalykereso.hu/cikkek/2014/12/11/adokartya-es-adoazonosito-jel-igenylesepotlasa
9./Bankszámla - https://www.otpbank.hu/fiatalok/OnlineSzamlanyitas
Tájékoztatásul: beiratkozás előtt intézendő, ha nincs (mert: gyűjtőszámla visszautalás miatt mindenkinek
szükséges a Neptunhoz):
Pl. OTP JUNIOR kártya 0 Ft-os számlavezetési díjjal. Egyéb kedvezmények mellett, kényelmesen intézhető
a NEPTUN-os átutalás is. OTP Egyetemi Fiók és automata: Debrecen, Egyetem tér 1. Kémiai épület fsz.

10./Befizetések (http://neptun.unideb.hu/?page=studhun)
A gyűjtőszámlára történő utaláskor a közlemény rovatba az NEPTUN rendszerben szereplő NEPTUN KÓDOT
kell feltüntetni, NK-Neptun kód formátumban, valamint a hallgató nevét! (példa: NK-AB1234 Vezetéknév
Keresztnév) A gyűjtőszámla száma: DE Neptun 10034002-00282871-01120008 (IBAN elektronikus formátum:
HU32 1003 4002 0028 2871 0112 0008 * SWIFT: HUSTHUHB. Gyűjtőszámla saját „zsebéből” a Neptunban
egyenlíthető (pipálható) ki számos egyetemi kiadás: kollégium, önköltség, eljárási és vizsgadíjak..), tartozás esetén
levonással.
11./Tűz- és munkavédelmi oktatás, online - http://munkavedelem.unideb.hu/1_eves.htm - SZEPTEMBEBEN
A Tűz- és munkavédelmi oktatás – első belépéskor kötelező és csak távoktatási formában teljesíthető 0,5 órában
a fenti linkről elérhetően. Az online elérhető oktatási anyag átolvasása/megnézése után regisztrálni, majd az
iratkozási lapon aláírással elismerni, végül a beiratkozás után a Neptun-ban elektronikusan kurzusként felvenni
kell a Munkavédelem c tárgyat (karonkénti kurzussal), amelyet az oktatásért felelős személy – teljesítés esetén aláír. A Debreceni Egyetemen szerezett oklevéllel rendelkezőknek nem kell ismét teljesíteni csak
kreditelismertetési kérelemmel akkreditáltatni a jelenleg induló képzésére.
12./ Könyvtári beiratkozás – online: http://www.lib.unideb.hu – SZEPTEMBERBEN.
A Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtárnak (DEENK) minden egyetemi campuson van szolgáltatási
pontja. A DEENK-be az egyetem hallgatói ingyen regisztrálhatnak: https://webpac.lib.unideb.hu/Registration.
Ehhez UniPass kártyára van szükség, mely augusztus 3-ig igényelhető a http://unipass.hu kártyaközpont
honlapján. A könyvtár szolgáltatásairól és elérhetőségeiről részletes tájékoztatás a www.lib.unideb.hu oldalon
található.
13./ Diákigazolvány - http://www.diakigazolvany.hu/
https://ugyintezes.magyarorszag.hu/ugyek/410010/Szemelyi_okmanyok20091202.html?ugy=diakigaz.htmlAz
előző diákigazolványa (matricája) október/március 30-ig érvényes. (Új igénylés külön tájékoztató szerint a
http://hszk.unideb.hu/diakigazolvany oldalon. Röviden: Okmányiroda-i fotó után Neptunban ingyenesen
igényelhető beiratkozás után, majd szükség esetén ideiglenes igazolás kérhető e-mailen a hszk@hszk.unideb.hu
címről). Akinek korábban volt/van (BA/BSc) DE-s – megegyező (!) tagozatos - diákigazolványa, nem kell újat
rendelni, az beiratkozáskor újra érvényesíthető, használható – egységes „DE” matricával.

Beiratkozás:
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Kar

Képzés
szintje

Szak

Iratkozás időpontja
Név kezdőbetűje szerint AK- ig 2018. augusztus 23.
(csütörtök) 9.00 óra

általános orvos

ÁOK

orvosi diagnosztikai
analitikus
klinikai laboratóriumi
kutató, molekuláris
biológia,
táplálkozástudományi

FOK

GYTK

fogorvos

gyógyszerész

osztatlan

Név kezdőbetűje szerint LZs- ig 2018. szeptember 5.
(szerda) 9.00 óra

Iratkozás helye

Debreceni Egyetem
Élettudományi Központ
F.015-016. sz. előadó
(Egyetem tér 1.)

alap
2018. szeptember 4. (kedd)
9.00 óra

Debreceni Egyetem
Élettudományi Központ
F.008-009. sz. előadó
(Egyetem tér 1.)

osztatlan

2018. szeptember 3. (hétfő)
10.00 óra

Debreceni Egyetem
Élettudományi Központ
F.008-009. sz. előadó
(Egyetem tér 1.)

osztatlan

2018. augusztus 24. (péntek)
9.00 óra

Debreceni Egyetem
Élettudományi Központ
F.008-009. sz. előadó
(Egyetem tér 1.)

mester

A beiratkozásra, kérjük, hozza magával az alábbiakat:
-

személyi igazolványt, lakcímkártyát, adókártyát
alap- és osztatlan szakra felvettek esetében eredeti középiskolai és érettségi bizonyítványt
mesterszakra felvettek esetében eredeti oklevelet/diplomát és érettségi bizonyítvány
eredeti nyelvvizsga bizonyítványt
minden olyan eredeti dokumentumot, amely alapján többletpontot kapott
továbbá: adókártyájának és saját nevére szóló bankszámla szerződésének a nevet és a számlaszámot
tartalmazó oldalának olvasható másolatát.

Az iratkozási lap kitöltésére, hiányzó adatok pótlására a beiratkozás időpontjában kerül sor.

Tanévnyitó ünnepségre
Ideje: 2018. szeptember 9-én (vasárnap) 11.00 órakor. Helye: FŐNIX Sportcsarnok, Debrecen, Kassai u.28.
Részvétel kötelező, érkezés 9.30-tól, alkalomhoz illő ruhában.
Tanévkezdés: 2018. szeptember 10.
Kellemes vakációt, szeptembertől sikeres egyetemi éveket kívánunk!
Debrecen, 2018. július 30.
Üdvözlettel:
ÁOK Dékáni Hivatal
Tanulmányi Osztály

